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Özet: Çalışma Trabzon İli mera alanlarında bulunan yabancı otlar üzerindeki fungal etmenleri belirlemek amacıyla
2009-2010 yılları arasında yapılmıştır. Trabzon’a bağlı Merkez, Akçaabat, Araklı, Çaykara, Dernekpazarı, Hayrat,
Köprübaşı, Maçka Sürmene, Tonya, Vakfıkebir ve Yomra olmak üzere 12 ilçede toplam 80 merada 214 örnekleme
noktasında sürvey gerçekleştirilmiştir. Sürvey alanlarında mera alanının en az % 1’ini temsil edecek şekilde
tesadüfi örnekleme yapılmıştır. Örnekleme yapılan meralarda 1’i Pteridophyta, 3’ü Monocotyledonae, 11’i
Dicotyledonae olmak üzere 15 familyaya ait 16 yabancı ot türü üzerinden 11 farklı cinse ait 14 adet fungal patojen
saptanmıştır. Çalışmada en fazla rastlanan fungal etmenler Trachyspora intrusa (Grev.), Alternaria alternata (Fr.)
Keisll., Stemphylium vesicarium (Wallr.) Simmons ve Uromyces geranii (DC.) Fries.’dir.
Anahtar Kelimeler: Fungal etmenler, mera, Trabzon, yabancı otlar.

Determination of Fungal Pathogens on Important Weed Species in Grasslands of Trabzon
Province, Turkey
Abstract: This study was carried out to determination fungal pathogens on weeds in grasslands of Trabzon
province in 2009-2010. Surveys were conducted in 214 sampling areas belong to 80 grasslands of Trabzon
province (central district, Akçaabat, Araklı, Çaykara, Dernekpazarı, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Sürmene, Tonya,
Vakfıkebir and Yomra). The random sampling was made according to representing at least 1% of the areas of
grassland. Fourteen fungal pathogens belong to 11 genus were found on 16 weed species belong to 15 families (1
Pteridophyta, 3 Monocotyledonae, 11 Dicotyledonae) in the grasslands surveyed. The most common fungal
pathogens were Trachyspora intrusa (Grev.), Alternaria alternata (Fr.) Keisll., Stemphylium vesicarium (Wallr.)
Simmons and Uromyces geranii (DC.) Fries. in pasture areas surveyed.
Key Words: Fungal pathogens, grassland, Trabzon, weeds

1. Giriş
Meralar çok sayıda türden meydana gelen
zengin bitki örtüsüne sahiptir. Bu durum her
zaman arzu edilmesine rağmen, vejetasyonun
bozulmasına bağlı olarak gelişen çeşitlilikteki
artış, istenilen bir durum değildir. Çeşitli tahrip
edici faktörlerin etkisi ile arzu edilen bitki türü
yoğunluğunun azalması sonucu, mera alanlarında
istilacı bitki türlerinin yavaş yavaş ortaya
çıkmasına neden olur. Bu istilacı türler
çoğunlukla yabancı ot karakterinde olduğundan
pek arzu edilmezler (Tosun ve Altın 1986).
Mera alanlarında bulunan yabancı otların
hayvan beslenmesinde çok büyük bir önemi

yoktur. Hatta bazı dikenli yabancı otlar
hayvanlarda yaralanmalara neden olurken, bazı
yabancı otlarda bünyelerinde bulunan toksik
maddeler nedeniyle meralarda üretilen otun
hayvanlar
tarafından
iyi
bir
şekilde
değerlendirilmesini engeller, iştahsızlık yaparak
hayvansal ürünlerin kalite ve miktarını olumsuz
yönde etkilemesinin yanında bazen de hayvanların
ölümüne neden olurlar (Balabanlı ve ark. 2006).
Mera alanlarında yabancı otlarla mücadele;
tarım alanlarında olduğu gibi yapılmamaktadır.
Çünkü yabancı otlara karşı çapalama, toprak
işleme, yakma, toplama ve herbisit kullanımı
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mera alanlarında mümkün olmamaktadır.
Özellikle bazı yerlerde kimyasal savaş uygulaması
düşünülse de hava, su ve toprakta ilaç kalıntısı,
yaban hayatın öldürülmesi, merada otlayan
hayvanlara ve bu hayvan ürünleri ile beslenen
insanlara olumsuz etkileri, doğal dengenin
bozulması ve çevre kirliliği gibi önemli sorunları
da peşinden getirecektir. Bu nedenlerden dolayı
mera alanlarında yabancı otlara karşı yapılan
biyolojik mücadele önemli bir yere sahiptir
(Uygun ve ark. 1994). Biyolojik mücadele bir
zararlının zararının azaltılmasında canlı bir
organizmanın kullanılmasıdır. Yabancı otlarla
biyolojik mücadelede esas, öncelikle biyolojik
mücadele için uygun olan yabancı ot türleri ve bu
bitkilerin doğal düşmanlarını belirlemektir (Hasan
1983).
Yabancı otların biyolojik mücadelesinde
kullanılan etmenler içerisinde fungusların türce
fazla olmaları, konukçularının iyi bilinmesi, birçok
fungus türünün suni besi ortamlarında kolaylıkla
geliştirilebilmesi ve ticari üretim için uygun olmaları
gibi nedenler, biyolojik mücadele açısından bu
etmen grubunun önemini artırmaktadır. Bitki
patojeni funguslarla yabancı otların biyolojik
mücadelesi; bitki patojeni fungusun bir yabancı ot
popülasyonuna uygulanarak, yabancı otun zararını
ekonomik zarar seviyesinin altına düşürmesi veya
yabancı ot popülasyonunu baskı altında tutması
şeklinde açıklanabilir. Bu nedenle geliştirilen
preparatlar
ise
mikoherbisit
olarak
adlandırılmaktadır
(Greaves,
1991).
Mikoherbisitlerle yürütülen çalışmalar 1940’lı
yıllarda başlamıştır. Hawai’de bölgeye özgün bir
fungus olan Fusarium oxysporum Schlecht.,
Dikenli incir (Opuntia ficusindica (L.) Mill.)
mücadelesinde kullanılmıştır. Yine 1950’lerde,
Rusya’da Küsküt türlerinin (Cuscata spp.)
mücadelesinde Alternaria cuscutacidae Rudak
kullanılmış daha sonra aynı parazitik yabancı ota
karşı 1963 yılında Çin’de Colletotrichum
gloeosporioides f. sp. Cuscutae’nın sporları kitle
halinde üretilerek, ‘LuBao’ isimli ve halen
kullanılan
mikoherbisit
geliştirilmiştir.
Günümüzde özellikle Amerika Birleşik Devletleri
başta olmak üzere, Çin, Güney Afrika, Kanada,
Japonya
ve
Hollanda
gibi
ülkelerde
mikoherbisitlerle ilgili çalışmalar yürütülmektedir
(Bellgard, 2014).
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Bu çalışmada; Trabzon Merkez ve 11 ilçesi
(Akçaabat, Araklı, Çaykara, Dernekpazarı,
Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Sürmene, Tonya,
Vakfıkebir ve Yomra) mera alanlarındaki yabancı
otlar üzerinde tespit edilen ve potansiyel biyolojik
mücadele etmeni olabilecek fungal etmenlerin
belirlenmesi amaçlanmıştır.
2. Materyal ve Yöntem
Çalışmanın ana materyalini Trabzon Merkez
ve 11 ilçesinde (Akçaabat, Araklı, Çaykara,
Dernekpazarı, Hayrat, Köprübaşı, Maçka,
Sürmene, Tonya, Vakfıkebir ve Yomra) bulunan
mera alanlarındaki yabancı otlar üzerinde bulunan
funguslar oluşturmuştur.
Trabzon ili mera alanlarındaki yabancı otlar
üzerinde bulunan fungal etmenleri belirlemek
amacıyla 2009 ve 2010 yılları arasında sürveyler
yapılmıştır. Sürveyler mera alanlarında Trabzon
Merkez alınmak kaydıyla bölgeyi temsil edecek
şekilde belirlenen istikametlerde yapılmıştır. Her
iki yılda da Mayıs- Ekim ayları arasında ikişer kez
mera alanlarına gidilmiştir. Sürvey yapılan mera
alanı toplam mera alanının % 1’inden az
olmayacak şekilde sürveyler gerçekleştirilmiştir.
Örnekleme yapılan mera alanları aynı istikamette
olsa dahi farklı lokasyonlarda olmasına özen
gösterilmiştir. Trabzon mera alanlarında sürvey
yapılan yerler ve örnekleme sayısı Çizelge 1’de
verilmektedir. Mera alanlarında yabancı otların
üzerinde bulunan fungal etmenlerin belirlenmesi
için,
öncelikle
makroskobik
incelemeler
yapılmıştır. Her bir örnekleme noktasında yabancı
otların kaç tanesinde simptom gözlendiği
saptanarak enfekteli yabancı ot sayısı sürvey
kartlarına kaydedilmiştir. Örnekleme noktalarında
yabancı otların enfekteli kısımlarından alınan
örnekler plastik poşetlere konularak laboratuara
getirilmiştir. Fungal etmenlerin hastalandırma
oranı ve hastalığın görülme oranı hesaplanarak bu
hastalıkların bölgedeki dağılım ve yoğunluğu
saptanmıştır.

ASAV ve ark./ JAFAG (2015) 32 (1), 17-22

Çizelge 1. Trabzon mera alanlarında sürvey yapılan yerler, mera alanı, örnekleme yapılan mera sayısı
ve örnekleme sayısı*
Table 1. Pasture areas surveyed, number of sampling pasture and number of samples*
Survey İstikametleri
Merkez
Akçaabat
Araklı
Çaykara
Dernekpazarı
Hayrat
Köprübaşı
Maçka
Sürmene
Tonya
Vakfıkebir
Yomra
TOPLAM

Mera Alanı (ha) *
965
1.918
7.800
18.235
5.184
3.902
5.949
43.669
7.600
9.808
1.558
2.700
109.288

Örnekleme Yapılan Mera Sayısı
1
2
6
12
4
3
4
33
5
6
2
2
80

Merada Örnekleme Sayısı
4
9
19
28
13
9
14
58
17
23
9
11
214

* Trabzon Tarım İl Müdürlüğü 2008 yılı kayıtlarından alınmıştır.

Hastalandırma oranı ve hastalığın görülme
oranı aşağıdaki formüllere göre yapılmıştır
(Kadıoğlu ve ark. 2010).
%Hastalığın Görülme Oranı (H.G.O) :
B/m x 100
% Hastalandırma Oranı (H.O) :
A-B/A x100
A: Toplam bitki sayısı (Adet)
B: Hastalıklı bitki sayısı (Adet)
m: Örnekleme yapılan toplam mera sayısı
(Adet)
Laboratuara getirilen yabancı otlar üzerindeki
fungusların, kazıma preparat veya kesit alma
metoduyla miselyumları, spor ve spor taşıyıcıları
ışık mikroskobunda incelenerek cins ve tür
düzeyinde tanıları yapılmıştır. Bu yöntem ile
tanısı
yapılamayan
örneklerde
izolasyon
yapılmıştır. Hastalık belirtisi gösteren bitki
kısımları steril koşullarda %1’lik sodyum
hipoklorit (NaOCl) içerisinde 1-2 dk yüzeysel
olarak dezenfekte edilip, steril su ile durulanmış,
takiben steril kabinde 5 dk kurumaya bırakıldıktan
sonra PDA (Patates Deskroz-Agar) içeren petri
kaplarına yerleştirilerek 20-25°C’de inkübe
edilmiştir. Doku parçalarından 4-5 gün içerisinde
gelişen kolonilerin uç kısmından alınan 5 mm
çapındaki misel diskler PDA içeren petri
kaplarına aktarılarak saf kültürler elde edilmiştir.

Burada etmenin spor ve miselyum gelişimleri
takip edilip, teşhisleri yapılmıştır. Fungal
etmenlerin teşhisleri Ellis (1971), Leslie (2006) ve
Simmons (2007)’den yararlanılarak yapılmıştır.
Teşhisi
yapılanların
doğrulanması
ve
yapılamayanların teşhisi Prof. Dr. Erkol
DEMİRCİ (Karadeniz Teknik Üniversitesi) ve
Prof. Dr. İsmet HASENEKOĞLU (Kilis 7 Aralık
Üniversitesi) tarafından yapılmıştır.
3. Bulgular
Trabzon ve yöresindeki mera alanlarında 2009
ve 2010 yılları arasında toplam 80 merada 214
örnekleme noktasında yapılan sürvey sonucunda
tespit
edilen
1’i
Pteridophyta,
3’ü
Monocotylodonae, 11’i Dicotyledonae olmak
üzere 15 familyaya ait 16 yabancı ot türü üzerinde
11 cinse ait 14 adet fungal etmen tespit edilmiştir.
Etmenlerin çoğunluğu pas ve yaprak lekesi
hastalığı oluşturmaktadır. Yabancı otlar üzerinde
bulunan fungal etmenlerin hastalandırma oranları
ve hastalığın görülme oranları Çizelge 2’de
verilmiştir. Çizelge 2 incelendiğinde; A.
pseudocartalinica üzerinden izole edilen T.
intrusa pas etmeni Trabzon ili meralarında en
yüksek
hastalığın
görülme
oranına
ve
hastalandırma oranına sahiptir. Bunu sırasıyla P.
aquilinum ve D. ferruginea üzerinde tespit edilen
A.alternata yaprak lekesi ve V. album üzerinde
tespit edilen S. vesicarium yaprak yanıklığı
etmeni takip etmiştir. Hastalığın görülme oranı
olarak en düşük bulunan R. acetosella üzerinden
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izole edilen A. alternata yaprak lekesi etmeni ve
hastalandırma oranı bakımından en düşük bulunan
E. oblongifolia üzerinde bulunan F. solani kök
çürüklüğü etmeni olmuştur. T. intrusa pas etmeni
Trabzon’un
bütün
ilçelerinde
A.
pseudocartalinica üzerinde görülürken A.

alternata etmeni
Akçaabat, Araklı, Maçka,
Tonya ve Yomra ilçelerinde P. aquilinum
üzerinde ve Akçaabat, Araklı, Maçka ve Tonya
ilçelerinde D. ferruginea üzerinde tespit
edilmiştir.

Çizelge 2. Yabancı otlar üzerinde bulunan fungal etmenlerin görülme oranı (%): HGO ve hastalandırma
oranı (%): (HO)
Table 2. The incidence and contaminated rate of fungal pathogens on weeds
Yabancı Otlar
PTERIDOPHYTA
Fam: DENNSTAEDTIACEAE

Fungal Etmenler

Hastalık İsmi

HGO

HO

Alternaria alternata (Fr.) Keisll.
Curvularia protuberata Nelson

Yaprak lekesi
Kök çürüklüğü

1,69
-

26,51
1,02

Veratrum album L.

Stemphylium vesicarium (Wallr.)
Simmons

Yaprak
yanıklığı

2,38

21,25

Fam: ORCHIDACEAE
Dactylorhiza urvilleana
Baumann&Künkele
Fam: RUSCACEAE

Colletotrichum sp.

Antraknoz

1,35

10,61

Polygonatum multiflorum (L.) All.

Botrytis cinerea (De Bary) Whetzel
Fusarium oxysporum Schlecht.
Acremonium sp.

Kurşuni küf
Kök çürüklüğü
Yaprak lekesi

0,66
0,34

3,96
2,38
1,44

Puccinia heraclei Grev.

Pas

0,32

2,08

Alternaria alternata (Fr.) Keisll.
Puccinia campanulae Carmichael

Yaprak lekesi
Pas

0,16
0,31

1,79
3,86

Alternaria alternata (Fr.) Keisll.

Yaprak lekesi

0,16

0,7

Alternaria alternata (Fr.) Keisll.

Yaprak lekesi

0,95

7,16

Alternaria alternata (Fr.) Keisll.

Yaprak lekesi

0,82

6,45

Alternaria alternata (Fr.) Keisll.
Fusarium solani (Mart.) Sacc.
Aecidium euphorbiae Gmel.

Yaprak lekesi
Kök çürüklüğü
Pas

3,15
1,32

19,85
0,66
8,15

Uromyces geranii (DC.) Fries.

Pas

1,38

18,50

Alternaria alternata (Fr.) Keisll.
Alternaria alternata (Fr.) Keisll.

Yaprak lekesi
Yaprak lekesi

0,09
0,51

1,04
7,94

Alternaria alternata (Fr.) Keisll.
Trachyspora intrusa (Grev.)

Yaprak lekesi
Pas

2,64
9,65

7,61
26,6

Alternaria alternata (Fr.) Keisll.

Yaprak lekesi

1,81

21,62

Puccinia commutata Syd.

Pas

1,24

14,34

Pteridium aquilinum(L.) Kuhn
MONOCOTYLEDONAE
Fam: LILIACEAE

DICOTYLEDONAE
Fam: APIACEAE
Heracleum sphondylium L.
Fam: CAMPANULACEAE
Campanula lactiflora M. Bieb.
Fam: CAPRIFOLIACEAE
Sambucus ebulus L.
Fam: CARYOPHYLLACEAE
Silene vulgaris (Moench)Garcke
Fam: CRASSULACEAE
Sedum spurium M. Bieb.
Fam: EUPHORBIACEAE
Euphorbia oblongifolia C. Koch
Fam: GERANIACEAE
Geranium sanguineum L.
Fam: POLYGONACEAE
Rumex acetosella L.
Rumex crispus L.
Fam: ROSACEAE
Alchemilla pseudocartalinica Juz.
Fam: SCROPHULARIACEAE
Digitalis ferruginea L.
Fam: VALERIANACEAE
Valeriana alliariifolia Adams.
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4. Tartışma ve Sonuç
Trabzon ili mera alanlarında belirlenen
yabancı ot türlerinin üzerindeki fungal
hastalıkların görülme oranı ve hastalandırma oranı
sonuçlarına göre A. pseudocartalinica üzerinde
tespit edilen T. intrusa pas hastalığı en yüksek
değere sahiptir (Çizelge 2). Sivas yöresi
mikrofunguslarının belirlenmesi üzerine yapılan
bir çalışmada Alchemilla holocycla Rothm.
üzerinde T. intrusa etmenini teşhis edilmiştir
(Bahçecioğlu ve Yıldız 2005). Bulgaristan’da
yapılan bir çalışmada ise bu pas etmeninin
Alchemilla cinsine özelleştiği ve Bulgaristan’da
mera alanlarında Alchemilla catachnoa Rothm,
Alchemilla connivens Busher, Alchemilla
gorcensis Pawl, Alchemilla incisa Buser, ve
Alchemilla jumrukczalica Pawl. üzerinde tespit
edildiği ifade edilmiştir (Petrova ve Denchev
2004).
Yapılan sürvey çalışmalarında A. alternata
fungal etmeni A. pseudocartalinica, C. lactiflora,
D. ferruginea, E. oblongifolia, P. aquilinum, R.
acetosella, R. crispus, S. ebulus, S. spurium ve S.
vulgaris üzerinde tespit edilmiştir. Trabzon mera
alanları genellikle güneşlenme süresi az, bol
yağışlı ve nemli alanlardır. Bu alanlar A.
alternata’nın gelişimi için son derece uygun
ortamlardır (Rotem 1994).
Campanula lactiflora üzerinde tespit edilen P.
campanulae pas etmenin Trabzon mera
alanlarında hastalığın görülme oranı ve
hastalandırma oranı sırasıyla %0,31 ve %3,86’dır.
Sivas’ta yapılan bir çalışmada Campanula
olympica Boiss. üzerinde ve Ordu’da yapılan
diğer bir çalışmada ise Campanula glomerata L.
üzerinde Puccinia campanulae teşhis edilmiştir.
(Bahçecioğlu ve Yıldız 2005; Kabaktepe ve
Bahçecioğlu 2006).Yapılan çalışmaların bulguları
ile
bu
çalışmanın
bulguları
benzerlik
göstermektedir.
Euphorbia oblongifolia üzerinde A. alternata,
F. solani ve A. euphorbiae tespit edilmiştir. Bitki
patojeni funguslar ve böcek interaksiyonunun
Euphorbia esula L.’nın biyolojik mücadelesinde
kullanılması amacıyla yapılan çalışmada; Bitki
patojeni fungus olarak, Fusarium oxysporum

Schlecht. emend. Snyder & Hansen ve
Rhizoctonia solani L.G. Kühn, böcek olarak ise
Aphthora
spp.’nin
ergin
ve
larvaları
kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda böcek
sayısı sabit tutulup her iki fungusunda inokulumu
arttırıldığında E. esula’nın zarar görme oranının
arttığı tespit edilmiştir. Hedef yabancı otun
mücadelesinde
bitki
patojeni
fungusların
Aphthora spp.’ye oranla daha etkili olduğu
vurgulanmıştır (Caesar 2003). Kenya’da yapılan
bir çalışmada Euphorbia heterophylla L. üzerinde
A. euphorbiae etmeni tespit edilmiştir (Peregrine
ve Siddiqui 1972).
G. sanguineum üzerinde tespit edilen U.
geranii’nin hastalığın görülme oranı ve
hastalandırma oranı sırasıyla %1,32 ve %18,5
olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 2). Sivas’ta
yapılan çalışmada Geranium rotundifolium L.
üzerinde
U.
geranii
tespit
edilmiştir.
Kahramanmaraş-Göksu’da 1400 – 1700 m
rakımlarda G. sanguineum yapraklarından U.
geranii’nin
izole
edildiği
bildirilmiştir.
(Bahçecioğlu ve Yıldız 2005; Bahçecioğlu ve ark.
2006).
H. sphondylium üzerinde tespit edilen P.
heraclei pas etmeni. Almanya’da yapılan bir
çalışmada H. sphondylium üzerinde P.
heraclei’nin varlığından bahsedilmiştir (Voss
1883). V.alliariifolia üzerinde P. commutata tespit
edilmiştir. Bulgaristan’da bazı tıbbi ve aromatik
bitkiler üzerinde bulunan fungal etmenlerin
belirlenmesine yönelik yapılan çalışmada
Valeriana officinalis L. üzerinde P. commutata
tespit edildiği belirtilmiştir (Margina ve
Zheljazkov 1996).
Survey çalışması sonucunda P. multiflorum
üzerinde B. cinerea, F.oxysporum ve Acremonium
sp.
tespit
edilmiştir.
Yapılan
literatür
taramalarında Polygonatum multiflorum üzerinde
bulunan
hastalık
etmenleri
ile
bilgi
bulunamamıştır. Ayrıca V. album üzerinde S.
vesicarium etmeni tespit edilmiştir. Ülkemizde
Stemphylium vesicarium soğanda patojen olarak
kaydedilmiştir (Polat ve ark. 2012).
Sonuç olarak: mevcut biyolojik kontrol
sistemleri, tarımsal üretimde tam olarak
uygulanabilir olmasa da yabancı otların
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kontrolünde fungusların büyük bir potansiyele
sahip olduğu görülmektedir. Yapılan bu çalışma
da Trabzon İli mera alanlarında sorun olan
yabancı otların biyolojik mücadelesine esas
olabilecek fungal etmenlerin var olduğunu
göstermektedir. Tespit çalışmalarının yanı sıra,
özellikle
tarla
şartlarında
uygulanabilir
çalışmalara önem verilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, birçok ülkede kullanılan fungus

preparatlarının
ülkemizde
de
uygulanma
olanakları araştırılmalıdır. Nitekim, çeşitli
pestisitlere karşı dayanıklılık probleminin ciddi
boyutlara ulaştığı günümüzde, ülkemizde de
alternatif mücadele metotlarından biri olan
biyolojik mücadeleye gereken önemin verilmesi,
kimyasal mücadeleye zorunlu olmadıkça baş
vurulmaması, en önemli hususu oluşturmaktadır.
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